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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 

Auteurs- en naburige rechten 

Inleiding 

Op 27 mei 2021 heeft Stichting Videma (verder: Videma) aan het College 

verzocht instemming te verlenen aan een wijziging van de statuten van 

Videma (wijziging 2021, nr. 1.) Op grond van artikel 3, eerste lid, sub a, van 

de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties 

auteurs- en naburige rechten (verder: Wet toezicht cbo’s) vereist een 

wijziging van de statuten van een cbo de voorafgaande instemming van het 

College.  

Wijzigingen  

De voorgestelde  wijzigingen in de statuten van Videma betreffen : 

a. Aanpassing van een aantal bepalingen in de statuten aan de Wet

bestuur en toezicht rechtspersonen (verder: WBTR). Deze wet is op 11

december jl. gepubliceerd en treedt op 1 juli 2021 in werking. Deze

wijzigingen staan beschreven in het verzoek onder ‘overige

aanpassingen’.

b. Wijzigingen betreffende het bestuurslidmaatschap (benoemingstermijn

3x4 jaar (was 2x 4 jaar) en beëindiging bestuurslidmaatschap bij
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benoeming opvolgend bestuurslid). Het betreft de artikelen 5.5 en 6.a 

van de voorgelegde statuten. 

c. Besluitvorming via digitale middelen. In de statuten is opgenomen dat 

de CvR via moderne telecommunicatiemiddelen kan vergaderen en 

besluitvorming buiten vergadering kan plaatsvinden. Deze wijzigingen 

staan beschreven in het verzoek onder ‘wijzigingen van praktische aard’. 

 

Beoordeling van het verzoek 

 

Het op 27 mei ingediende voorstel tot wijziging van de statuten 2021, nr. 1,  

is in de vergadering van de Commissie van Rechthebbenden (verder: CvR) ter 

besluitvorming voorgelegd. De CvR is op grond van artikel 16, zesde lid, 

onder u., jo. artikel 19, eerste lid, van de statuten van Videma het bevoegde 

orgaan om voorafgaande goedkeuring te verlenen aan een besluit van het 

bestuur van Videma over een wijziging van de statuten van Videma. Een 

besluit tot goedkeuring van een wijziging van statuten wordt genomen op 

basis van een gewone meerderheid van stemmen van de Leden 

Groepsvertoning van de CvR (artikel 16.12 statuten Videma). Het College 

constateert dat op 27 mei 2021 geen unanieme overeenstemming is bereikt 

binnen de CvR Groepsvertoning van Videma. Wel heeft een vereiste gewone 

meerderheid van stemmen van de CvR Groepsvertoning ingestemd met de 

wijzigingsvoorstellen. Het College constateert dat de voorgestelde 

wijzigingen niet in strijd zijn met bepalingen uit de Wet toezicht cbo’s en dat 

wijziging c. kan bijdragen aan slagvaardiger en flexibeler vergaderen. 

 

Met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen als beschreven in onderdeel 

a., om te voldoen aan de WBTR, merkt het College op dat de voorgestelde 

gewijzigde statuten nog geen belet- en ontstentenis regeling bevatten, zoals 

conform de WBTR verplicht opgenomen dient te worden na 1 juli 2021. Bij de 

volgende statutenwijziging zal daarvoor een bepaling moeten worden 

opgenomen. 

 

Besluit  

 

Het College stemt in met de op 27 mei 2021 ter goedkeuring voorgelegde 

wijzigingen onderdelen a., b. en c. van de statuten beschreven als ‘Wijziging 

statuten Videma (2021, nr.1)’.  
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Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 

Voorzitter CvTA 

Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar 

worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van 

Toezicht Auteursrechten, Krom Boomssloot 22-II, 1011 GW Amsterdam. Het 

bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d) de gronden van het bezwaar.


